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Vedlegg:
Hei Ingvild!
Vi på Result har snakket om utkastet på vårt personalemøte. Det ser veldig godt ut og vi støtter UiT
fullstendig i å gi større fokus på dette viktige område! Det er kun ett punkt vi gjerne vil ta opp. Jeg skriver
ettersom jeg kommer til å ha ansvar for vårt Basiskompensekurset i 2021‐2022. I det følgende kommer mine
tanker, som mine kolleger og Øystein støtter:
Hvis universitetet ønsker at alle skal kjenne til og følge universell utforming burde man kanskje kreve at alle
ansatte fullfører canvas kurset som allerede eksisterer om dette innen en hvis dato (og for nyansatte å
fullføre canvas kurset innen et år fra ansettelsesdato, for eksempel). Dette ville vært mer effektivt enn å
sette det inn i et allerede fyllt basiskompetansekurs hvor universell utforming vil kun være et lite emne blant
mange andre og som et relativt fåtall av de ansatte vil ta del av i de kommende år. Basiskompetansekurset
er heller ikke designet med den primære hensikten om å informere ansatte om hva de skal gjøre, men
hovedsakelig at de reflekterer og utvikler sin undervisning med utgangspunkt i forskning. Det er noe overlap
mellom det basiskompetansekurset kan og er med det universitetet ønsker å få til med universell utforming
(for eksempel at læring fungerer best når man tar utgangspunkt i forutsetningene til studentene), og derfor
vil emnet selvfølgelig bli tatt opp i kurset. Vi mener allikevel at det ville vært mye mer effektivt for
universitetet å heller ta utgangspunkt i det gode canvas kurset som allerede er laget. En slik tilgang ville
også vært mest hensiktsmessig i forhold til den bestillingen vi har fått fra universitetsledelsen om hva som
skal inngå i basiskompetansekurset.
Jeg håper dette gir noen mening. Det er bare å ta kontakt om du/dere har noen spørsmål!
Mvh Robert

